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18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2.019.
Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pela Vereadora
Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia Monte e com a presença
dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Carlos Eduardo Galdiano, Ivani
Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz do Carmo, Steigue Jones Ronchini
Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. A
seguir, o Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio procedeu à leitura de um trecho da Bíblia.
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 30 de setembro de 2.019. A
Senhora Secretária fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficarão
arquivadas na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS
VEREADORES (AS): VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo
sobre instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua Augusto Boni, próximo ao
número 455, esquina com a Igreja São Francisco, situada na Rua Gelindo Thamos, no Jardim
Icaraí. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de
congratulações ao 38º Batalhão da Polícia Militar pelo seu aniversário de 30 anos.
DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, Senhora Presidente, senhores Vereadores e
Vereadoras, aos que estão presentes no Plenário, à rádio Encanto, ao Paulo Melo. Quero
falar um pouco a respeito do 38º Batalhão da Polícia Militar que, no dia 10 de outubro,
comemorou os seus 30 anos de existência. Até o dia 09 de outubro de 1989, São Carlos
englobava o 13º BPM/I – Araraquara, pois era então a 4ª Companhia daquele Batalhão. Por
meio do Decreto Estadual 29.911 de 12 de maio de 1989 criou-se o 38º BPM/I, em São
Carlos, com mais quatro Companhias de polícia, as quais são responsáveis pela execução do
policiamento ostensivo e preventivo nos municípios de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté,
Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. Em face desta data
festiva, o 38º BPM/I, com o apoio do 3º BPrv, 13º BPM/I, Prefeitura Municipal de São Carlos,
em especial a Secretaria de Cultura e Esportes, Secretaria de Segurança Pública Municipal,
Secretaria de Transporte e Trânsito, Câmara Municipal de São Carlos, UFSCar, organização
Pedala São Carlos, Rotary Clube, Shopping Iguatemi, ACISC, RPS, Coopertrans , Sesc e
Faber Castell promoveu uma série de eventos conforme segue: De 07 a 12 de outubro,
exposição de fardamentos históricos e viaturas antigas, no Shopping Iguatemi. Dia 08 de
outubro, apresentação da Banda da Polícia Militar de Araraquara no Shopping Iguatemi. No
dia 10 de outubro, no teatro da Petrobrás, na UFSCar, foram homenageados vários policiais
militares que se destacaram no transcorrer da carreira e também algumas autoridades e
personalidades de São Carlos. Ainda no dia 10, à noite, na Câmara Municipal de São Carlos,
algumas personalidades e autoridades ligadas a Segurança Pública foram homenageadas
pelo Poder Legislativo. Dia 11 de outubro, houve a apresentação da Banda Sinfônica da
Polícia Militar de São Paulo no teatro municipal, com ingressos gratuitos limitados, que foram
entregues na sede do Batalhão. No dia 12 de outubro, no município de Descalvado, houve
um Passeio Ciclístico destinado a adultos e crianças. Dia 13 de outubro, Passeio Ciclístico de
Integração do 38º BPM/I, em São Carlos, defronte a sede do Batalhão. As inscrições
puderam ser feitas antecipadamente na própria sede do 38º BPM/I, sendo necessária a
doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Instituição de caridade. Dia
13 de outubro, Dia das crianças, com brinquedos, pipoca e algodão doce, entrada franca.
Todo esse trabalho foi feito em comemoração ao aniversário do Batalhão Polícia Militar, e a
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gente também não poderia deixar passar em branco. Tem nosso agradecimento, nossa
homenagem que muito fizeram pelo policiamento da nossa cidade de Ibaté. Sem mais.
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ:
Moção, dispondo sobre votos de congratulações aos conselheiros eleitos Nilza Chiuzi, Denis
André de Oliveira Mendonça, Vanessa de Melo dos Santos de Barros, Flávia Regina Mazzari
e Adilson Atanasio dos Santos para fazerem parte do Conselho Tutelar de Ibaté.
DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar todas
as pessoas que participaram da eleição ocorrida no dia seis de outubro. Parabenizo também
todos os eleitos. Quero dizer o nome de cada um, porque sei que dessas pessoas vão sair
grandes trabalhos a serem realizados na nossa cidade, em prol das nossas crianças, dos
nossos adolescentes: Nilza Chiuzi, Denis André de Oliveira Mendonça, Vanessa de Melo dos
Santos de Barros, Flávia Regina Mazzari e Adilson Atanasio dos Santos. Deixo meus
parabéns a todos. Tenho certeza de que vão fazer um belo trabalho. Obrigada. VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Manifesto-me em relação à formação do novo Conselho Tutelar
de Ibaté. Graças a Deus, foi bem transparente; uma eleição que teve um grande número de
eleitores em relação às outras. Vimos toda a transparência e todo o trabalho. Deixo meus
parabéns a todos os eleitos. Sabemos que foram escolhidos pelo povo e estará à frente da
população de Ibaté, realizando um trabalho para nossos menores. Sem mais. VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadora, Vereadores, a todos
os presentes, aos ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Uma moção muito bem feita,
Presidente, porque os nossos conselheiros eleitos sempre trabalharam e irão continuar
desempenhando o trabalho em nosso município. Fiquei triste por alguns colegas que
perderam, mas faz parte. O mais importante é que a Democracia, mais uma vez, foi feita, e
tenho certeza de que todos os cinco irão continuar fazendo um belo trabalho em prol da
nossa população ibateense. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Também
quero parabenizar pela moção, porque realmente é um trabalho difícil. Eu tenho o G.R.E.I. e
vejo o que o Conselho faz, o trabalho que realiza em nossa cidade. Eu acho muito importante
que a gente venha aqui e dê os parabéns. Desejo uma boa sorte para todos eles, e que este
trabalho, que vem sendo feito, seja continuado. Decisão: Aprovada por unanimidade.
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre instalar um aparelho
de ar-condicionado na sala de medicamento do Hospital Municipal Hermínia Morganti, bem
como reformar os quartos que se encontram com infiltração e fornecer alimentação aos seus
servidores. Indicação, dispondo sobre reformar o PSF do Jardim Icaraí. ORADORES: O
PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhora Presidente, senhores
Vereadores. Em primeiro lugar, deixo meus parabéns pela comemoração de amanhã pelo Dia
dos Professores, que estão à frente na educação de nossas crianças, que têm um trabalho
árduo, trazendo ensinamento, educação para que elas possam ser, no futuro, cidadãs de
bem. Deixo meus parabéns a todos os professores da nossa rede municipal. Quero também
comentar a respeito sobre nosso município. Começou uma época difícil para nós, de Ibaté;
uma época de estiagem, muito calor, muita falta de água. Quero dizer a todos os cidadãos
que é de extrema urgência e necessidade que se economize água, que se gaste água com
consciência, evitando o desperdício. Com o desperdício, acaba faltando água. Quem mora
em uma região mais favorecida tem água, mas quem mora em uma região desfavorecida
acaba tendo falta de água, o que traz grandes transtornos a todos que dirigem a cidade de
Ibaté. Muita culpa cai em cima dos Vereadores e do Prefeito, uma relação, que a gente sabe,
que é mais cultural, depende da necessidade, do entendimento da população para que se
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economize água. Nesta época, a água é mais escassa; as bombas puxam terra, areia, as
bombas acabam se queimando. Sem contar o gasto elevado com energia. Lembrando que,
no Governo passado, muito cobramos o Governo do Estado sobre novos postos; tínhamos
que entregar as casas do CDHU quase sem água; foi uma correria grande junto com o
Prefeito Alessandro para que houvesse a interligação da Horta para alimentar também o
CDHU. Temos vindo cobrando todos esses problemas, mas, infelizmente, com os cortes do
Governo passado e do Governo atual, a gente não tem conseguido atender as necessidades.
É possível, se a população ajudar com a economia de água, para que possamos suprir as
necessidades dos cidadãos. Tivemos muita chuva, e muitas casas foram alagadas pelo
esgoto. Em conversa, falei que era necessária uma parceria do município com alguma
universidade para que se fiscalizassem essas casas, porque muita gente faz sua casa e não
coloca a água da chuva para escoar na rua, coloca no esgoto, e a rede não suporta. Quem
mora na parte mais alta da cidade vai bem; mas quem mora na parte mais baixa, acaba
sofrendo com esse transtorno, que traz grandes problemas, inclusive de saúde. O Poder
Público nunca vai conseguir o problema se não cobrar da população. Quero cobrar o Detran.
A gente vem cobrando, o Valentim, o Eduardo, nós cobramos sempre as melhorias para o
nosso município. Quando se apreende um veículo em nossa cidade, o responsável tem que
se deslocar à cidade de São Carlos. Apesar de ter melhorado um pouco, o problema
continua. A Diretora do Detran se desloca da cidade de São Carlos na terça e na sexta-feira,
vem para cá, assina alguns documentos, não faz muita questão de assinar todos. É uma
pessoa que se intitula como Deus, porque não é possível. Tem seu alto salário, mas acaba
não atendendo nossa população. A pessoa tem seu carro apreendido por 10, 15 dias por
conta de uma burocracia enorme para liberar seu veículo. Quando perto do documento, a
Diretora não assina. Tudo o que o município pode fazer, está fazendo. O Detran está em uma
situação precária. O Prefeito trouxe o Detran para cá. Tudo o que tem pedido, temos corrido
atrás, mas, infelizmente, ainda há essa situação para resolver. O povo fica com quatro dias a
mais com o veículo apreendido, com R$25, R$30.00, não sei o preço. Acaba sendo R$100,00
a mais. Perdem-se dias de trabalho para correr atrás da documentação, porque é tudo difícil
de fazer. Precisa recorrer a pessoas que entendem da liberação do veículo e acabam não
tirando o carro. São pessoas trabalhadoras, muitas com situação financeira difícil ficam com a
documentação atrasada, precisam do veículo para trabalhar. Quando legaliza, tem todo esse
trabalho para retirar. Deixo meus parabéns ao Rogério que trabalha na seção de trânsito de
Ibaté, ao Adenilson, que se desdobra, que faz seu trabalho, que tenta atender a população da
melhor maneira; mas, infelizmente, não depende dele, depende da assinatura dessa senhora,
que, infelizmente, hoje entrou de férias; ficará 15 dias de férias. Espero que se coloque uma
pessoa que assine os documentos para liberar os veículos para as pessoas de Ibaté. Pagamse impostos, carro, IPTU, IPVA, taxa de liberação, taxa de documentação, PAT, e não
consegue liberar o carro. Fica meu repúdio em relação ao tratamento que o Detran tem dado
à população de Ibaté, sendo que estamos fazendo tudo o que precisa para que Ibaté tenha o
órgão do Detran aqui. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO:
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Presidente, a todos os que nos assistem na Tribuna,
Paulo Melo, rádio Encanto. Faço das suas palavras, as minhas, Vereador Marino. É muito
importante o Detran em nossa cidade. Aquele prédio do Detran está feio demais; parece malassombrado. O Adenilson tem atendido bem a população de Ibaté. Como o Marino falou, a
pessoa é trabalhadora, paga seus impostos, e depende dessas pessoas; ficando para trás os
necessitados e mais carentes. Quero agradecer meus amigos do almoxarifado por terem
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prestado alguns serviços, como sempre; agradeço a eles pelo atendimento a nossa
população. Mais uma vez, agradeço o Vadilson, que tem nos ajudado, e às pessoas do
Hospital. Temos estado ali quase todos os dias, visitando o Hospital, visitando os quartos,
vendo o atendimento. Agradecemos os funcionários por nos atender e por atender o povo da
nossa cidade, porque tenho acompanhado, e o povo tem sido bem atendido no Hospital.
Quero fazer um requerimento sobre minhas indicações. Os parquinhos da nossa cidade que,
até então, não passaram por reforma, e nossas crianças correm perigo. O senhor Prefeito,
em uma conversa, disse que iria arrumar os parquinhos da nossa cidade, e estamos
aguardando. Tenho certeza de que irá nos responder. Parabenizo todos os professores da
rede pública e todos os professores da nossa cidade; parabéns a todos. Parabéns a todos
desta Câmara. Um abraço do Silvano Água Viva. ORDEM DO DIA: Foi aprovado
requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação dos
processos CM. nº 244-245/2019. Decisão: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM.
Nº241/2019, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Vereadora Regina Célia
Alves de Queiróz. ASSUNTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir o símbolo mundial
da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista em todas as placas de avisos de
atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados. DISCUSSÃO: A
AUTORA: Boa tarde a todos. Esse projeto é para que os autistas da nossa cidade tenham
prioridade no atendimento público e privado e para que seja obrigatório, nas placas
informativas de atendimento prioritário, o símbolo do autista, assim como grávidas, mulheres
com crianças de colo, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida. Pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista também serão
beneficiadas e terão atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados. O
símbolo do autista é uma fita de conscientização colorida, cheia de peças de quebra-cabeça,
uma referencia à criança, fase da vida em que a doença é diagnosticada, o que não é tão
simples como parece. A inserção do símbolo já é lei em outras cidades brasileiras, pois
muitos autistas são hipersensíveis ao estímulo de luz e sons, por isso, filas demoradas em
locais claros e barulhentos podem ser uma experiência extremamente estressante. Faço esse
projeto em benefício aos autistas que residem em Ibaté, pois são pessoas de um cuidado
especial de todos nós. Por esse motivo, peço a colaboração dos nobres Vereadores e da
sociedade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Deixo meus parabéns pela iniciativa do
projeto. Lá atrás, tivemos vários problemas no Hospital em relação a essa situação. É um
projeto que vai ao encontro do nosso município. Espero que seja bem usufruído e que as
pessoas entendam. Tivemos caso em nosso município de portadores de deficiência que
precisavam ser atendidos e houve muito problema. Por não haver uma lei, uma regularidade
no município, acaba criando esse tipo de problema. Parabéns pelo projeto, Vereadora.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº244/2019, DE 11 DE OUTUBRO
DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00, proveniente dos recursos
financeiros recebidos pelo Governo Federal por meio do MDS – Ministério de
Desenvolvimento Social para o Programa Bolsa Família. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº245/2019, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 53.550,00, destinado a atender o Departamento
Municipal de Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: A
PRIMEIRA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Nesta semana, tivemos o
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prazer de receber, em nossa Câmara, o assessor parlamentar do Deputado Federal Coronel
Tadeu, o ex-candidato a deputado estadual José de Souza Junior, que confirmou um
compromisso com o município a destinação de uma emenda parlamentar no valor R$
100.000,00. Esse recurso deverá vir no próximo ano. O assessor relatou que nossa cidade
está sendo muito bem administrada e que teve o prazer de nos atender. Também estava
presente a assessora da Saúde, Elaine Sartorelli, pois a ideia é a de que essa verba seja
destinada à Saúde. Agradecemos ao Deputado Coronel Tadeu, ao assessor Souza Junior e
também à assessora Elaine Sartorelli. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Quero lembrar que, no dia do aniversário de 30 anos do 38º BPM, foi homenageado nosso
Comandante da Guarda, o Vítor, pela dedicação, comprometimento e pelo relevante serviço
prestado à Polícia Militar. Ficamos felizes e vemos o trabalho do Comandante da Guarda
sendo reconhecido pela Polícia Militar. Quero voltar ao assunto do Detran. Vemos casos de
pessoas com deficiência visível, e, ao chegarem ao órgão público, com sua carteirinha de
deficiente, atrás do adesivo para deficiente, para ocupar a vaga que é seu direito, não
conseguem. Até hoje, não vi uma pessoa deficiente de Ibaté que tenha essa carteirinha com
esse selo. Toda vez que se vai atrás disso, te jogam para São Carlos. Quando chegam a São
Carlos, te jogam para Ibaté porque não é cidadão de São Carlos. E a pessoa acaba sendo
multada também. EM APARTE, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Obrigada pelo
aparte. Semana passada, estive na Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Reduzida em São Carlos, porque meu filho é deficiente auditivo e fui muito bem atendida. É
para ir ao Fundo Social de Solidariedade, na Rua Campos Sales, 2075, Jardim Macarengo.
Há uma mudança no sistema, está fora de sistema, mas fui bem atendida. As pessoas são
encaminhadas lá, quem é a presidente é a irmã do Airton Garcia, Prefeito de São Carlos, me
deu algumas informações, e as pessoas precisam de mais informações, e é isso que o nosso
município está fazendo: procuramos informações por meio do Detran, eles mandam
informações para a gente. Vou passar para os demais Vereadores essas informações para
estarmos informando nossa população. Em uma reunião que estive com a Mariluz, irmã do
Prefeito, ela está atrás mesmo dos portadores de deficiência de São Carlos, onde atende
mais de 30 mil pessoas. Obrigada. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Vereadora, a
senhora tem conhecimento de algum caso de Ibaté ter sido resolvido ou nada ainda e
começa a partir do momento que teve essa reunião? EM APARTE, VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Por meio de uma amiga minha de Ibaté, uma professora, que também
é deficiente auditiva, ela disse: “Ivani, vá lá se informar.”. Antes disso, eu tinha tido uma
reunião com a Mariluz, por acaso, porque nós acabamos nos encontrando, porque eu fui
fazer alguns cursos em São Carlos, e ela me deu informações; ela quer trabalhar muito em
cima para fazer um trabalho com as pessoas portadoras de deficiência que, no futuro, quer
fazer também com os municípios da região. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Eu
espero que tudo isso, que você relatou hoje, venha se concluir, principalmente, com a nossa
população de Ibaté. Obrigado por estar à frente, se preocupando com essa situação; sabe
das vezes que reclamei nesta Tribuna em relação a isso. Você também deve ter ouvido
relatos de pessoas que não conseguem. Vários setores de São Carlos passam a informação,
mas a gente nunca consegue ter essa carteirinha, o adesivo. Isso é um fato, temos cobrado
há anos, desde a gestão passada. Vamos acompanhar essa situação para ver se resolve,
pois, infelizmente, o cidadão deficiente de Ibaté é multado, mesmo possuindo uma deficiência
que se nota, e não tem como recorrer. EM APARTE, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Eu concordo com você, porque sabemos o transtorno que encontramos dia após dia
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com relação aos nossos deficientes. Veio a calhar hoje a conversa, porque eu passaria a
vocês esse endereço certinho para passar à população, para ver se, assim, eles conseguem
resolver a situação. Obrigada, Vereador. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis
horas e quarenta minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo
Plenário.
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